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أهم األخبار
في شهر مارس ،الروبية الهندية تحقق أقصى ازدهار لها منذ شهر نوفمبر في
السنة الماضية على خلفية تدفقات متزامنة لما يزيد عن  6.6مليار دوالر
قبل الدولة .توفر الروبية الهندية أحد
أمريكي في أسهم وسندات مطروحة من ِ
ن
ن
يعت أن عائدات سوق رصف العمالت
أعىل العائدات الحقيقية يف العالم،وما ي
المربحة للغاية ستعزز من األرباح الفورية .وعىل الرغم من أن االنتخابات العامة
الت تلوح نف األفق تطرح بعض ر
السء من عدم التيقن ،فإن جاذبية األصول
ي
ي
ي
ن
الهندية تستمر يف جذب التدفقات بفضل توفت السندات الهندية لعائدات
حقيقية مرتفعة.
(المصدر :بلومبتج)

من المتوقع أن تصل نسبة هطول األمطار خالل موسم الريح في الهند لعام
 2019إلى  %96بالمائة من متوسطها طويل المدى – وستكون هذه النسبة
هي النسبة األعلى خالل ثالث سنوات إذا ما صدقت التوقعات .تعتمد الهند عىل
موسم األمطار الممتد من شهر يونيو إل سبتمت إلعادة ملء الخزانات وري ر
أكت
ر
ُ
ن
الرئيس
والت تعد مصدر الرزق
من نصف مساحة األرض الزراعية يف الدولة،
ي
ي
الطبيع من ثقة
لقرابة  %58من السكان .وسوف يعزز معدل هطول األمطار
ي
المستهلك كما أنه سيحافظ عىل بقاء أسعار الغذاء منخفضة( .المصدر:
بلومبتج)
أجرى بنك االحتياطي الهندي مبادلة العمالت للمرة األولى كأداة سيولة جديدة
وقد شهد المزاد قيام البنوك بتقديم عطاءات ثالث مرات لمبلغ  5مليارات دوالر
أعلن البنك المركزي أنه سيقبلهاُ .يمهد نجاح هذا اإلجراء الطريق أمام بنك
االحتياط الهندي لمزيد من المزادات ويتيح له أداة ضخ نقد بديلة لتمويل
ي
ِّ
المشوهة للعائد .وقد أدت مبادلة العمالت إل انخفاض فرق
مشتيات الديون
ِّ
السعر اآلجل للدوالر/الروبية كما أنها ستخفض بذلك من تكلفة التحوط
ً
أيضا الفائدة نف سندات ر
الشكات بشكل كبت بعد قيام بنك
لألجانب .تحسنت
ي
ُ
الت يمكن لألجانب امتالكها من أي
السندات
سقف
بإلغاء
االحتياط الهندي
ي
ي
ُ
صدر واحد .وعىل الرغم من أنه قد ال يتم تحقيق الوصول إل حدود الدين
م ِ
ُ
الت تم اإلعالن عنها يوم األربعاء عىل الفور ،فمن الممكن
الم ُحسنة لألجانب ي
ن
فض االنتخابات المواتية إل المزيد من التدفقات.
أن ت ي
(المصدر :بلومبتج)

مؤشر ( Sensexسينسيكس) الهندي يواصل تقدمه المستمر بتحقيقه
مقارنة بما حققه منذ بداية العام ،بفضل تجدد اهتمام
ً
مستويات قياسية،
نتيجة الستعداد المستثمرين لحدوث ارتفاع في
ً
مؤسسات االستثمار األجنبية
ُ َّ
ر
مؤش Sensex
قبيل االنتخابات .تقدر متوسطات أرباح رشكات
األسعار ُ
(سينسيكس) بمستويات قياسية للعام المقبل بكل من ُع ّ
ملت الدوالر والروبية.
ي
الحال لنسبة األسعار إل األرباح لألسهم الهندية
ومع ذلك ،فإن معدل التسارع
ي
ال زال يتضاءل مقارنة بالفتة ما ن
بي  2004و  2007أو فتة النهوض بعد األزمة
ن
المالية العالمية يف عام  .2009وبالمثل ،اقتبت نسبة األسعار السوقية إل
ن
القيم الدفتية من أعىل مستوياتها خالل الثمان سنوات الماضية ،إال إنها يف
الوقت ذاته ال تزال ن
أدن من المستويات القصوى المحققة ن يف عام .2008
(المصدر :بلومبتج)
قلصت الهند عجزها التجاري مع الصين بالقدر األكبر
َّ
على مدار أكثر من عقد ،حيث قد ارتفعت صادراتها إلى الصين بنسبة 31
سنويا إلى مقدار  17مليار دوالر للسنة المالية المنتهية في 31
ً
بالمائة
ن
الت افتقدتها
مارس .حدثت الزيادة يف الصادرات بشكل
رئيس بسبب السلع ي
ي
ن
الت شنها الرئيس ترامب
التجارية
الصي من الواليات المتحدة جراء الحرب
ي
ن ُ
الت تزيد فيها
ه السنة الثانية عىل
عىل الصي .وتعد هذه
ي
التوال ي
السنة ي
الصي ر
ن
بأكت من  30بالمائة( .المصدر :بلومبتج)
صادرات الهند إل
يعزز االنخفاض في تكاليف االئتمان لدى البنوك الهندية
من المرجح أن ُ
المقرضين على تمديد أجل القروض ،وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز
من قدرة ُ
سرعة النمو في االقتصاد الهندي الذي هو أحد االقتصادات الكبرى األسرع
ُ ِّ
ن
قدر ُ
المحللون حدوث انخفاض يف
وفقا لمؤسسة جولدمان ساكس .ي
ً
نموا
ً
تكاليف االئتمان من شأنه أن يزيد من نمو القروض بمقدار  140نقطة أساس،
وهو ما ُ
سيعزز بدوره من نمو االستثمار بمقدار  200نقطة أساس .وبشكل
ن
َ
إجمالُ ،
سيتجم ذلك إل ارتفاع بمقدار  60نقطة أساس يف النمو االقتصادي
ي
ن
تنته يف مارس .2020
الت
المالية
للسنة
ي
ي
(المصدر :بلومبتج ،مجموعة جولدمان ساكس ش.م).
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